REGULAMIN - ANTRAKT STAND UP FESTIWAL

I. ANTRAKT STAND UP FESTIWAL ( ASUF) jest ogólnopolską imprezą
organizowaną i koordynowaną przez organizatora tego festiwalu - Agencję
Artystyczną Antrakt z siedzibą w Osowcu.
II. Najważniejszą częścią ASUF jest Konkurs oraz eliminacje do konkursu.
III. Cele Konkursu Festiwalu ASUF:

• prezentacja i promocja twórczości środowisk stand up comedy w Polsce
• umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji swoich
programów stand up comedy
• wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja
IV. Eliminacje do Konkursu Festiwalu ASUF:

• Kwalifikacje do Festiwalu ASUF odbędą się na terenie całego kraju
podczas wieczorów Stand up comedy organizowanych przez środowiska
artystyczne stand up comedy w :
Warszawie – Stand up Polska ( 26.09.14 i 9.10.14)
Krakowie – Comedy Lab (19.09.14)
Łodzi – Stand up Łódź (1.10.14)
Wrocławiu – Stand up Wrocław (24.09.14 )
organizowanych (jako autonomiczne przedsięwzięcia) przez tamtejsze
środowiska stand up-owe – silnie zainteresowane rozwojem i promocją
twórczości stand up comedy w Polsce
• Kwalifikacje do Antrakt Stand Up Festwial odbędą się dwutorowo:
1 - drogą głosowania publiczności (max. 1 osoba podczas każdego
koncertu eliminacyjnego)
2 - wybór przez organizatorów Antrakt Stand Up Festiwal – Agencję
Artystyczną Antrakt
• Wszystkie eliminacje mają określony limit miejsc, a liczba wykonawców
zakwalifikowanych do Festiwalu zależy od poziomu artystycznego
prezentowanego przez wykonawców i wynosi maksymalnie 10 osób
łącznie ze wszystkich w/w prezentacji eliminacyjnych.
• Przez wykonawców rozumie się uczestników indywidualnych.
• Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach i w Festiwalu ASUF jest
przygotowanie do eliminacji i wykonanie w języku polskim programu stand
up comedy o łącznym czasie trwania min. 10 min. – maks. 15 min.
• Eliminacje do Festiwalu ASUF są koordynowane przez Agencję
Artystyczna Antrakt przy ścisłej współpracy z środowiskami stand up
comedy z w.w miast
• Wszelkich informacji dotyczących eliminacji wstępnych (terminy,
miejsca, zasady zgłoszeń) udziela Agencja Artystyczna Antrakt oraz

poszczególni organizatorzy eliminacji. Poza tym wszelkie informacje
można znaleźć:
na stronie festiwalu ASUF www.standupfestiwal.pl
na facebook.com/standupfestiwal lub fb.me/standupfestiwal
• W Festiwalu ASUF uczestniczą wykonawcy zaproszeni do Festiwalu ASUF
przez odpowiednie osoby (patrz: pkt. IV) podczas eliminacji, które będą
odbywać się w/w terminach.
• Agencja Artystyczna Antrakt zapewnia Uczestnikom Festiwalu ASUF
nieodpłatne zakwaterowanie podczas Festiwalu oraz zwrot kosztów
podróży na podstawie dostarczonego biletu kolejowego bądź
autobusowego.
• Udział w eliminacjach do Festiwalu ASUF odbywa się na koszt własny
uczestnika
• Agencja Artystyczna Antrakt zapewnia Uczestnikom Festiwalu ASUF
obsługę techniczną i aparaturę nagłośniającą.
• Uczestnicy Festiwalu ASUF są zobowiązani do dostarczenia drogą
mailową do Agencji Artystycznej Antrakt, najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem przesłuchań konkursowych, tekstów prezentowanych
podczas Festiwalu ASUF wraz z podaniem autora tekstu.
• Uczestnicy Festiwalu ASUF są zobowiązani do zaprezentowania podczas
Konkursu repertuaru zgodnego z dostarczonymi wcześniej materiałami.
• Laureaci Konkursu Festiwalu ASUF są zobowiązani uczestniczyć w
Koncercie Laureatów w dniu 18.10.14 bez wypłacania dodatkowych
wynagrodzeń.
• Agencja Artystyczna Antrakt powołuje Jury Konkursu Festiwalu ASUF w
składzie:
- Abelard Giza – Stand up Bez Cenzury
- Antoni Syrek – Dąbrowski – Stand Up Polska
- Jarosław Jaruszewski [Bisz]
• O wysokości oraz podziale nagród decyduje Jury Konkursu.
• O ewentualnych dodatkowych nagrodach, nie przyznanych przez Jury
decyduje Agencja Artystyczna Antrakt.
VI. Postanowienia końcowe

• Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji Agencji Artystycznej
Antrakt na rejestrację części konkursowej oraz koncertu laureatów
Festiwalu ASUF w celu dokumentacji Festiwalu ASUF.
Materiały w żaden sposób nie zostaną wprowadzone do obrotu
publicznego i komercyjnego bez uzyskania zgody wykonawcy.
• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora
Festiwalu ASUF – Agencji Artystycznej Antrakt

